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1. INNLEDNING 
 
1.1. Generelt 
 
Barn og unge har kompetanse og lokal kunnskap som er viktig i utviklingen av framtidens planer. 
Denne medvirkning handler på den ene siden om muligheter til reell påvirkning på viktige 
samfunnsområder. Samtidig handler det om muligheter for den enkelte til å bli hørt og ha innflytelse 
over områder som har betydning for eget liv. Denne befaringen med medvirkning for barn og unge 
ved planarbeidet ved Braneset gir barn og unge en mulighet til å fremheve deres meninger og bli 
hørt i planprosessen. Befaringen er et viktig ledd for å kartlegge brukeren av området og sikre 
trafikksikker skolevei for barn og unge. 
 
Befaringen 
Befaringen fant sted ved Braneset, hvor alle overnevnte deltakere møttes. To representanter fra 
Trollvegg – Plan vil ønske alle velkommen og presentere dagens agenda. Representanten fra 
kommunen presenterte seg selv, og utdypet viktigheten av barn og unges medvirkning i 
planprosesser. I tillegg var rektor ved Langenes skole tilstede og daglig leder i Repstad Eiendom.  
 
Plansystem og reguleringsplan 
Under velkomsten ble det bli vist kart og tegninger av planforslaget, samt naboprosjektet, Stifjellet, 
ble vist for en enkel innføring i eksisterende planer, reguleringsplaner og planforslaget.  
 

2. BEFARING 
 
Befaringen ble gjennomført som en gåtur – «Walk and talk», som er en metode der man følger en 
forhåndsavsatt rute og systematisk gjennomgår det man ser, føler/har følt og svarer på åpne 
spørsmål. På forhånd hadde vi i Trollvegg avsatt noen stoppunkter, der vi mener er viktige 
oppserveringspunkter, men det ble også lagt til rette for å la medvirkningen flyte sin egen gang. Det 
vi voksne mener er riktig vei å gå til skolen f.eks. viser seg ofte å ikke være realiteten. Barn og unge 
har sine egne tanker hvor de mener det er riktig å gå, som f.eks. en snarvei eller at de krysser veien 
på bestemte steder for å spare noen meter, til tross for at det er gangfelt rett bortenfor. Under 
denne befaringen ønsket vi nettopp å fange opp slike observasjoner for å kunne kartlegge barnas 
bevegelsesmønster, for å sikre en trafikksikker skolevei. I tillegg er vi opptatt av å kartlegge områder 
barna bruker/ikke bruker og eventuelt hvilke funksjoner de savner/ønsker seg.  
 
Samtalene og spørsmålene underveis var formulert som åpne og spørrende. Dette for å sikre at 
deltagerne kommer med sine personlige meninger og opplevelser der de selv mente var viktige 
punkter under befaringen. Ønsket var også at representant fra kommunen også var delaktig med 
direkte spørsmål tilknyttet problemstillingene rundt planarbeidet med Braneset. 
 
På neste side er ruten for gåturen – «Walk and talk» illustrert, samt temaer/fokuspunkter til barnas 
medvirkning.  
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Figur 1: Walk and talk rute – før befaring. 
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3. KOMMENTARER FRA BEFARINGEN 
 

 
Figur 2: Walk and talk rute – etter befaring 
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1. Start – Parkeringsplass: Oppmøte skjedde på parkeringsplassen ved planområdet. Her fikk 
alle hilst på hverandre, og vi i Trollvegg startet med å introdusere oss selv. Dagens agenda ble 
presentert, samt prosjektets utvikling og status per dags dato. Elevene fra Langnes skole ble 
vist 4 3D bilder av forslaget, for å få et visuelt inntrykk av hva som kom til å skje på dette 
området i fremtiden. Det ble brukt kart og pekt i diverse retninger for å gjør barna enda mer 
informert.  
Barna var allerede på første punkt veldig aktive med tilbakemeldinger, og det kom frem at de 
likte veldig godt at vi hadde forskjellige typer boliger med både flate tak og saltak. I tillegg ble 
det nevnt av en av barna at det var bra at vi hadde mange forskjellige nivåer. De var godt 
kjent i området gjennom både å være i nærområdet i skoletiden og på fritiden. Det kom frem 
at selve planområdet var et område de aldri brukte/oppholdet seg på.  

 
2. Ballbane: Barna forteller at ballbanen er noe de bruker ofte på sommeren. Det kommer frem 

at de pleier å dra ned hit med foreldrene på sykkel, spesielt når det er veldig fullt på Åros. Av 
aktiviteter går det mest i volleyball, men barna sier at det er flest voksne som pleier å spille. 
Selv pleier de å løpe rundt på gresset eller dra ned til stranden. De savner flere aktiviteter slik 
som klatrestativ. En av barna skyter inn til slutt at de syntes det hjelper med å ha en bom, for 
det er trang vei og mange biler som kjører forbi. 
 

3. Eksisterende stinettverk:  
a. Her ønsket vi fra Trollvegg å kartlegge om de selv eller om de hadde bekjente pleide 

å bruke eksisterende stinettverk. Det kom tydelig frem at stien, som går innover mot 
planområdet ikke ble brukt. De visste ikke at den fantes en gang, og på 
befaringsdagen var det veldig vanskelig å se at det var en sti her. Den andre stien, 
som går i østgående retning mot Årosveden, var noe barna hadde stor kjennskap til. 
En av barna påpekte at han pleide å gå mye på denne stien sammen med foreldre og 
besteforeldre. De pleide å gå tur her og finne forskjellige orienteringsposter. 

b. Underveis i befaringen kom vi over en lokal ildsjel, som er kjent for å ta vare på 
mange av de nærliggende områdene. Han viste oss en plass med kjempepotensial, 
som han mente var verdt å se på, rett ved siden av eksisterende stinettverk og et lite 
øyekast fra planområdet (figur 2). Barna fikk se plassen og de var enige om at dette 
var en plass de kunne tenkt seg å bruke. De følte det var en trygg og åpen plass og 
den lå tett mot stien. Plassen ligger oppå en liten høyde som gir oversikt og store 
muligheter for å leke «bomfemti». Barna så for seg at her kunne det vært fint med 
en gapahuk, trehytte, bålplass, klatrestativ/klatremuligheter langs en fin fjellvegg. 
Det er et område som ikke blir brukt i dag, men som kan bli et godt supplement for 
ballbanen. En av barna avslutter med å si at dette er en veldig bra plass. 

4. Ny innkjørsel - Planforslaget: Kort stopp for å vise hvor den nye planlagte avkjørselen vil 
muligens komme. Barna ble også forklart hvorfor valget ble akkurat der med tanke på terreng 
og høydekurver. 
 

5. Branesveien: Barna syntes Branesveien er litt skummel siden den er så trang. På sommeren 
når de sykler her mest kan det være mange biler. Ingen av dem pleier å gå her til vanlig.  

 
6. Kryss Stifjellet: De føler det mangler et gangfelt her. Veien blir brukt ned mot havna eller på 

Braneset for bading/lek. De sier de sjeldent sykler her alene enda, mest med foreldre. Det er 
god oversikt og det føles trygt når det er boliger så nærme sier en av barna. 

  
7. Kryss Årosveien/Krossnesveien: Veldig farlig kryss sier barna samstemt. Det er ingen gangfelt 

og det er høy fart både på biler og særlig syklister som kommer fra Langenesveien i øst. De 
sier at noen biler er dårlige til å stoppe og de føler det er utrygt å krysse veien av og til. 
Barna forteller videre at dette er et område som blir brukt av veldig mange. Mange biler og 
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sykler parkerer her for å ta seg en tur rundt Kvernhusvannet. Det kommer frem at skolen har 
en generell regel om at 1-5 trinn ikke får bruke snarveiene gjennom Kvernhusvannet til 
skolen, mens 6-7 trinn får lov. Dette er et område som blir aktivt brukt som en del av skolens 
uteområde når de har kroppsøving eller er på tur sammen. 
 
På fritiden pleier de å bade i dette vannet, men under oppsyn av foreldre. 

 

 
Figur 3: Bilde fra befaringen. Tatt langs Branesveien. 

Takk for turen og alle innspillene! 
Turen ble avsluttet ved siste punkt. Her ble det tatt en liten oppsummering av turen. Barna syntes 
det var stas å få muligheten til å bidra, og representant fra kommunen var godt fornøyd med 
hvordan denne medvirkningen ble gjennomført. Rektor syntes også det var gøy at barna fikk 
muligheten til å si sin mening, samt at vi fikk litt flere opplysninger om hvordan skolen brukte 
nærområdet. Dette vil komme tydeligere frem i planbeskrivelsen under temaet – skolevei.  
 
Befaringen ble avsluttet med en stor takk til alle fremmøtte. 
 
Referat sendes til alle deltakere.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Alf Petter Mollestad    Adi Dukic 
By- og arealplanlegger, Trollvegg   By- og arealplanlegger, Trollvegg 
Epost: alfpetter@trollvegg.no    Epost: adi@trollvegg.no 
Tlf: 996 37 643      Tlf: 452 62 344 
 


